
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, 

regionais e nacionais.  

Elementos da linguagem: Elementos constitutivo das artes visuais.  

Habilidades: 

(GO-EF06AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar criticamente, 

formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais, 

desenvolvendo a percepção, o olhar sensível, o imaginário, o pensamento crítico e investigativo, a 

capacidade de simbolizar, bem como valorizar o repertório imagético pessoal e do cotidiano.  

(GO-EF06AR02-A) Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das 

artes visuais, tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, 

a perspectiva, a partir de narrativas pessoais, sociais e estéticas.  
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OLÁ, ESTUDANTE! 

Você já ouviu falar em design e designer? 

Design é a profissão, enquanto designer é o profissional. O design está em praticamente 

tudo da sua casa que é utilizado e consumido: está nas roupas, no celular, na bicicleta, no 

computador, na cadeira, na televisão, nas embalagens, nos brinquedos, e por aí vai. Ele está 

presente nos produtos do nosso dia a dia. O design tem uma função útil, pois é o desenho 

criativo do que vai ser confeccionado. 

  

  



 

 

 

IMAGEM 1 

Fonte:  https://i.pinimg.com/originals/7c/d6/2a/7cd62ade2316e8b0282f55e54e76e8da.jpg / Acesso em 20/08/2020 

Veja o tênis representado na Imagem 1, em que foram feitos vários desenhos até chegar ao 

projeto ideal.  

01. Que tal agora você ser o designer e criar o projeto de um calçado que gostaria de ter? Pode 

ser uma sandália, chinelo, bota, ou mesmo um patins todo diferente. Se tiver dificuldade 

pode desenhar os detalhes de um calçado que você já tem.  
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02. Você viu o quanto é importante a criação de um projeto antes de confeccionar um objeto.  

Agora explique com as suas palavras o que significa:  

Design:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Designer:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

03. Você conhece alguém que trabalha com desenhos? Que tipo?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

04. Olhe tudo que tem na sua cozinha. Dos objetos observados, quais os produtos 

industrializados você imagina que foi feito um projeto antes da produção?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

05. Você imagina ser possível criar um objeto sem fazer o desenho antes? Explique.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

06. Qual é a importância de se criar os desenhos de um produto primeiro para depois executálo?  

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 
IMAGEM 2 

Fonte:   https://www.xpecialdesign.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Projetista-Computador-CAD-3.jpg  /Acesso 

em:22/08/2020 

 

Um designer automotivo é a pessoa responsável por criar modelos inovadores que melhoram a 

funcionalidade e a aparência dos automóveis. A maioria deles trabalham em equipe com outros 

designers e engenheiros. O designer faz esboços básicos de carros com a ajuda de um programa de 

desenho assistido por computador e depois produz mais imagens detalhadas em 3D. O designer de 

carros pode ganhar um salário bom, além de conseguir combinar habilidade técnica com criatividade 

e inovação.  

07. A criatividade é muito importante em todos os sentidos, na criação de uma redação, na 

música, na dança, em uma decoração etc. Para a sua vida qual é a importância de ser criativo?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Para saber mais assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=zfBzIfH6LEcAcesso+em%3A+20%2F08%2F2020 /acesso em 

20/08/2020 
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